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PORTARIA SEEDUC/SUBEX/AUT N“206 D.O DE 04 DE MAIO DE 2010

PLANO DE TRABALHO

CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

SUMÁRIO

O convênio que celebram a Sociedade de Ensino Colégio Águia e a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, fundamenta o programa 
de estágio curricular obrigatório dos estudantes de Técnico de enfermagem do 
Colégio Águia para que possam atuar em unidades de Rede Pública do 
Município de Duque de Caxias, em consonância irrestrita com a Lei n° 
11.788/2008 de 25/09/2008. O estágio não é entendido apenas como uma 
exigência legal, e visto como uma dimensão que integra os conhecimentos 
teóricos e práticos implementados, de forma supervisionada, propiciando ao 
estudante a realimentação do processo ensino-aprendizagem e sua vinculação 
ao mundo do trabalho.

OBJETIVO

O presente Plano de Trabalho objetiva regular a relação entre Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e a sociedade de ensino 
Colégio Águia no que tange a concessão de estágio curricular obrigatório a 
alunos do curso técnico de enfermagem do Colégio Águia. Já a oferta de 
estágio, objetiva proporcionar ao aluno, atuação em seu campo profissional, 
sob a supervisão de um profissional da área em ação integrada com a 
Instituição de ensino de acordo com o previsto nas Diretrizes Curriculares dos 
cursos da Instituição, em observação ao disposto na legislação em vigor.

JUSTIFICATIVA
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O Estágio Supervisionado é oportunidade única para a formação plena dos 
estudantes, assim como a unidade recebe e acolhe os futuros profissionais.



METAS A SEREM ATINGIDAS

Preencher, com a alocação de alunos do curso do Colégio Águia, as vagas de 
estágio oferecidas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Duque 
de Caxias, atendendo aos critérios vigentes em legislação específica. Os 
estudantes deverão atuar em áreas nas quais buscam formação e serão 
acompanhados por professor orientador da Instituição bem como por servidor 
vinculado à área da saúde do Município, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 
estudante/estagiário. Caberá a Instituição divulgar para os estudantes as 
oportunidades de estágio oferecidas.
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ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

O estágio terá duração de 06 meses para Enfermagem, podendo ser renovado 
periodicamente levando-se em conta a conveniência entre as partes, 
observando o limite máximo de 02 (dois) anos por estudante/estagiário, 
ressalvando-se na hipótese, o estagiário portador de deficiência física. O 
estagiário deverá cumprir a carga horária sem prejuízo das atividades 
discentes, nas condições estabelecidas no respectivo Termo de Compromisso. 
A jornada de atividades do estagiário não poderá ultrapassar as 30 (trinta) 
horas semanais para estudantes da educação profissional de nível médio 
conforme o preceituado na Lei n° 11.788 de 25/09/2008. O estagiário poderá 
ter uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, para os cursos que alternam 
teoria e prática, no período em que não estão programadas aulas presenciais, 
observando-se a previsão expressa no projeto pedagógico. Caso o estágio seja 
realizado pelo período de 01 (um) ano ou mais, o estudante/estagiário poderá 
ter 30 (trinta) dias de recesso que será gozado, preferencialmente, no período 
das férias escolares.

ATIVIDADES

Os estagiários selecionados para estágio deverão executar as seguintes
atividades:

a) O aluno matriculado nas Disciplinas Práticas de Estágio Curricular 
Supervisionado deverá desenvolver o Processo de Enfermagem e suas 
etapas, conforme o disposto na Resolução COFEN 358/2009 baseado em 
conhecimentos procedimentos com utilização de técnicas necessárias;

b) Realização do Histórico de enfermagem (inspeção, ausculta, percussão
e palpação de segmentos e partes do corpo humano, exame físico); 
levantamento de problemas observados; diagnósticos de enfermagem 
(utilização do NANDA e CIPE); prescrição de cuidados de enfermagem 
pertinentes; implementação dos cuidados necessários para proporcionar 
conforto e bem-estar ao cliente (estes serão realizados com uso de 
técnicas teórico práticas de enfermagem);

c) Realizar procedimentos de enfermagem de baixa, média e alta 
Complexidade;



d) Atuar na implementação de qualquer cuidado de enfermagem 
realizado a partir do diagnóstico de enfermagem cabível;

e) Realizar evolução e relatório de enfermagem;

f) Promover assistência de enfermagem de forma integral SAE) trabalhando 
com diferentes públicos e em diferentes complexidades (crianças, 
adolescentes, mulheres, gestante, puérperas, adultos e idoso, usuário dos 
serviços de baixa, média e alta complexidade);

g) Observar e atuar. Observando o papel do técnico e enfermeiro, 
atuando em equipes multidisciplinares;

h) Desenvolver ações de prevenção e promoção à saúde em nível 
individual e coletivo; i) Atuar com respeito e segundo o código de ética 
profissional, com ênfase aos valores e atos normativos da profissão.

RECURSOS FINANCEIROS

O presente convênio não acarretará qualquer ônus financeiro a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. É de responsabilidades 
do colégio Águia efetuar a contratação e o pagamento do seguro de 
acidentes pessoais para o estudante/estagiário, na forma prevista no início 
IV do artigo 9o da Lei n° 11.788/2008, observando-se no que couber, o 
parágrafo único do citado artigo.

PREVISÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O convênio a ser colaborador terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, em 
dias corridos, contados a partir da data de sua publicação, em extrato, no 
Diário Oficial do Município e poderá ser modificado mediante assinatura de 
termo aditivo, se previamente acordado entre as partes

RECURSOS HUMANOS

• O estudante/estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer 
natureza com a Secretaria de Saúde do Município de Duque de Caxias ou 
com a Instituição, conforme o artigo 3o da Lei n° 11.788/2008, mesmo que 
seja concedido a este benefício previsto no parágrafo primeiro do artigo 12 
da citada na Lei.


